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رأي

ّمسين»
ّ
فاق ــت التوقع ــات .بمعن ــى أنه ــم عب ــر املقاوم ــة
البطولي ــة أجبروه ــا عل ــى ذل ــك ،ول ــم يتركوها
تفع ــل م ــا تري ــد ببيئته ــم .عن ــد ه ــذه النقط ــة
حص ــل التح ـ ّـول ال ــذي أس ــاء البع ــض فهم ــه
وع ـ ّـدوه نهاي ــة الس ــتقاللية الق ــرار الك ــردي
ّ
ال ــذي يق ــود املقاوم ــة املس ــلحة ض ـ ّـد «داع ــش»
وتركي ــا .اعتب ــروا األم ــر كم ــا يفع ــل معظ ــم
الخب ــراء االس ــتراتيجيني ّ
تغيـ ـرًا اس ــتراتيجيًا
ف ــي التحالف ــات الكردي ــة ،ول ــم يتعامل ــوا مع ــه
عل ــى أس ــاس أن ــه تكتي ــك فرضت ــه موازي ــن
الق ــوى الت ــي مال ــت إل ــى مصلح ــة ق ـ ّـوات
ّ
حماي ــة الش ــعب ف ــي لحظ ــة تخل ــي العال ــم
بأجمع ــه عنه ــم (أليس ــت ه ــذه معج ــزة ي ــا
رف ــاق؟ صنعه ــا ح ــزب الل ــه م ــن قب ــل وبع ــده
مقاوم ــة كتائ ــب القس ــام وس ــرايا الق ــدس ف ــي
غ ــزة ،فلم ــاذا نس ــتكثرها عل ــى األك ــراد؟) .ال
أدري م ــا ه ــي الخي ــارات األخ ــرى املمكن ــة

لديه ــم ف ــي لحظ ــة كه ــذه .ال النظ ــام الس ــوري
ً
ق ــادر عل ــى مس ــاعدتهم (ه ــذا إن أراد أص ــا،
ّ
وأؤك ــد مج ــددًا انع ـ َ
ـدام إرادت ــه) ،وال إيران التي
ّ
ّ
صرح ــت بأنه ــا مس ــتعدة لدعمه ــم ،ولك ــن
ّ
لفظي ــا وف ــي س ــياق مح ــدد يرتب ــط بمناكف ــة
تركي ــا الت ــي تحاصره ــم وتدع ــم «داع ــش».
ف ــي ه ــذه اللحظ ــة الت ــي تتس ــاوى فيه ــا إرادة
ّ
امل ــوت والحي ــاة ،يصب ــح م ــن الصع ــب ف ــي ظل
ّ
انع ــدام الخي ــارات أل يق ــدم امل ــرء عل ــى التنازل
ّ
ً
جزئي ــا ،وأظ ــن أن ــه ل ــم يك ــن تن ــازال متدحرج ــا
كم ــا يعتق ــد صدي ــق ورفي ــق عزي ــز ،بدلي ــل
أنه ــم حت ــى اآلن ل ــم ُيس ـ َ
ـتعملوا ف ــي س ــياق
ّ
خط ــة التحال ــف اإلمبريالي لتحطي ــم البيئات
االجتماعي ــة الحاضن ــة لداع ــش أو املرغم ــة
عل ــى احتضان ــه .بق ــي «االس ــتخدام» ال ــذي
يتح ـ ّـدث عن ــه الرف ــاق وألومه ــم جـ ـدًا علي ــه في
إط ــار التقاط ــع الجزئي واملح ــدود مع الغارات

ويغامروا بهم إلى حافة الهاوية ،أو ألولئك
ُ
وهم الشعارات الجديدة
الذين ساقهم
(الديموقراطية وحقوق اإلنسان) وانخرطوا
في قاطرات املشروع األميركي في املنطقة.
تمظهرت الصورة الكارثية لعواقب ما دعي
بالثورات العربية وانجلت بشكلها الدموي
الفاقع عن خراب وتقسيم وإرهاب لم يعد
بقدرة أحد إنكارها .تأتي الوقائع اليومية
الصادمة من ذبح الرهائن واملخطوفني
املدنيني في العالم بجنسياتهم املختلفة
(أميركيني وإنكليز وفرنسيني ولبنانيني
وسوريني وعراقيني وغيرهم) ومجازر
بأحجام كبيرة بما فيها مذبحة سبايكر
واإليزيدين واألكراد لتشغل العالم بموجات
إرهاب غير مسبوقة في العصر الحديث.
وهنا يمكن ُ
سؤال ليس بريئًا مطلقًا :هل
طرح
ٍ
كان باستطاعة الدول في العالم واملنظمات
الدولية أن تستمر بتجاهل اإلرهاب املنتشر
والتغاضي وغض الطرف عنه وقد أصبح
له دولة وموارد وتمويل وبلغ من الجرأة أن
على مصالح أسياده وداعميه؟
يتجاسر َ
أم هل تحقق املطلوب ،وها هي أميركا تبدأ
استثماراتها في الحروب املشتعلة وهي
تزود جميع األطراف ببضاعتها املكدسة
ّ
من األسلحة لتحل بها أزمتها االقتصادية
الرهيبة الوشيكة؟
اليوم تندفع الدول التي طاملا انتقدت
التصاريح السورية لتنقذ نفسها في
لحظات حرجة يهددها اإلرهاب وهو يتسلل

ّ
وينقض على حدودها ويبدأ التجهيز
لهجمات قاسية ستعاني منها شعوب
املنطقة والعالم.
تحاول الكثير من الدول التي دعمت جموع
املسلحني واستجلبتهم إلى داخل سوريا،
ودفعت لذلك مليارات الدوالرات ،أو تلك التي
استضافتهم وأمنت لهم معاقل التجمع
والدعم والتدريب في معسكرات أو غرف
سوداء مغلقة ّ
لطي هذه الصفحة ولتبييض
سيرتها املشبوهة في هذا الحشد الدولي
املدعو ملحاربة اإلرهاب والقضاء عليه.
سيضطر الكثير منهم للتضحية بأذرع
إرهابية عمل على اصطناعها وتقويتها
منذ سنوات ،وقد يكون محظوظًا إذا تم
االكتفاء بتقليم أظفارها وتحديد حجمها
فقط .يصح هذا في كل الخليط املصطنع
من اإلرهاب املوجود في سوريا والعراق
ستلحق بكل الداعمني
ويصح بأذيته التي
ُّ
للتحالف املحارب له .يحق لسوريا التي
ُ
ُّ
تصح روايتها أخيرًا في عيون أعدائها
ومعارضيها في كون أن محاربة
وخصومها
ً
اإلرهاب صارت أولوية لكل العالم وليس
ِ
بندًا مطلوبًا كأولوية ملحادثات مؤتمر
جينيف  2الذي بلغ الجهد بسوريا لتضعه
على رأس التفاوض .يحق لها اليوم ولو بعد
أكالف باهظةٍ أن ّ
تدعي كما ِع ُ
بر التاريخ أن:
ًٍ
سيال من األكاذيب واألضاليل ال يصمد أمام
حقيقة واحدة.
ُ
َ
اليوم طبخًا شيطانيًا
النتائج
لقد وضحت

ّ
ّ
يتعد
الت ــي تش ــنها الطائ ــرات األميركي ــة ،ول ــم
حت ــى اللحظ ــة ه ــذا الح ـ ّـد.

اتفاقية دهوك ودخول البشمركة
الحر»
وشراذم «الجيش ّ
اآلن لدين ــا معط ــى جدي ــد اس ــمه اتفاقية دهوك
الت ــي تن ـ ّـص عل ــى تش ــكيل قي ــادة سياس ــية
ّ
موح ــدة أل ّك ــراد س ــوريا ،وف ــي ضوئه ــا يصبح
ممكن ــا توق ــع «األس ــوأ» بالنس ــبة إل ــى املقاومة
ف ــي كوبان ــي .اس ـ ّ
ـتمرت املفاوض ــات بش ــأنها -
أي االتفاقي ــة  -ألس ــبوع تقريب ــا ،وخرج ــت بعد
م ــداوالت عدي ــدة بنتائ ــج ق ــد تس ــعف املدين ــة
املحاص ــرة عل ــى امل ــدى القصي ــر ،لكنه ــا ل ــن
ً
ـا ّ
تنص
تع ــود بعده ــا كم ــا كان ــت م ــن قبل .مث ـ
االتفاقية على إش ــراك املجلس الوطني الكردي
ال ــذي ّ
ينس ــق من ــذ فت ــرة م ــع تركيا وكردس ــتان
واملعارض ــة الس ــورية التابع ــة للغ ــرب ف ــي
اإلدارة الذاتي ــة املقام ــة ف ــي كوبان ــي  -ع ــن

يتحدد الموقف من كوباني
ال ّ
بالدفاع عنها فقط بل بالسياق العام
للمعركة

التقدير
االستراتيجي
يقدم لنا في
ّ
حالة كوباني
معلومات
وافية
عن ارتباط
«داعش»
واألكراد
بالتحالفات
الدولية
(أ ف ب)

الع ــرب وعفري ــن والقامش ــلي ،وه ــو أم ــر لطاملا
رفض ــه االتح ــاد الديموقراطي ال ــذي يدير هذه
املناط ــق ويش ــرف عل ــى حكمه ــا عب ــر مجال ــس
ّ
تمثيلي ــة منتخب ــة .قبول ــه ب ــه الي ــوم يؤك ــد أن ــه
إج ــراء اضط ــراري لف ـ ّـك الحص ــار ع ــن املدين ــة
وتف ــادي «مزي ــد م ــن الخس ــائر» ف ــي صف ــوف
املقاوم ــة .لك ــن ه ــذا ال يعن ــي أن ــه ذو طاب ــع
رم ــزي ،فه ــو م ــع الوق ــت وبع ــد انته ــاء املعرك ــة
سـ ّ
ـيغير ف ــي بني ــة اإلدارة الذاتي ــة للمناط ــق
هن ــاك ،ويح ــاول جعله ــا ش ــبيهة ب ــإدارة
كردس ــتان الع ــراق ،إن م ــن حي ــث التحالف ــات
ّ
أو نم ــط الحك ــم أو ...إل ــخ .كل املؤش ــرات تق ــول
ّ
إن ه ــذه ه ــي الطريق ــة الجديدة الت ــي يعتمدها
التحال ــف اإلمبريال ــي وحلف ــاؤه لإلطب ــاق على
املدين ــة واحتوائه ــا ،فبع ــد فش ــل «داع ــش» ف ــي
ّ
اجتياحه ــا أصبح ــت كل الخيارات متاحة ،بما
ف ــي ذل ــك تطويقها م ــن الداخل عب ــر أعدقاء من
البش ــمركة وش ــراذم «الجي ــش الح ــر» و ...إل ــخ.
يلومن ــي الرف ــاق عل ــى اس ــتخدام منهجي ــة
ّ
متغي ــر
ف ــي التحلي ــل تض ــع الواق ــع ف ــي س ــياق
وتحك ــم عل ــى م ــا يقول ــون م ــن خالل ــه ،وه ــا
أن ــا عب ــر فع ــل الش ــيء ذات ــه أص ــل إل ــى نتيج ــة

ُّ
اجتمعت على إعداده كل األيادي القذرة،
وبات لزامًا على األفواه التي طاملا ّ
روجت له
أن تأكل منه حتى الشبع .الواضح أن العالم
ينبني على معادالت جديدة وأن تغيرات
ُّ
مذهلة تهز العالم وأن هذا املخاض العسير
ألزمات املنطقة ُّ
يمر مركزه في قلب العالم
(سوريا والعراق) ،لكن ال بد أن تظهر آثاره
ّ
وتشعباته وفوالقه
سريعًا في امتداداته

ال بد أن يبقى الثمن الذي
دفعته سوريا حقًا محتفظًا به
لجماهير شعبها
ليعاد إرساء استقرار جديد للعالم يستمر
لقرون قادمة .ال بد أن يبقى الثمن الذي
دفعته سوريا من شعبها وبنيتها التحتية
وثرواتها حقًا محتفظًا به لجماهير شعبها
بكل اختالفاته السياسية واإليديولوجية،
ويجب أن يكون دافعًا جديدًا ومحفزًا قويًا
ُ
لدور ّ
يعيد ما أثبته
مهم في اإلقليم والعالم
التاريخ لسوريا من أهمية يقع فيها محور
الكون .سيظل ذلك تجربة قاسية مؤملة لكثير
من أبنائها الذين وقفوا في متاريس متقابلة
متقاتلة ،وصار الحوار بينهم بالدوشكا
وراجمات الصواريخ ليحققوا أجندة

س ــتنعكس س ــلبًا عل ــى املقاوم ــة البطولي ــة
الت ــي دعمته ــا بق ـ ّـوة من ــذ هج ــوم «داع ــش»
ّ
التغي ــر االس ــتراتيجي
عل ــى املدين ــة .ه ــذا ه ــو
ف ــي رأي ــي ولي ــس التقاط ــع الجزئ ــي م ــع غارات
تغي ـ ٌـر س ـ ّ
التحال ــف اإلمبريال ــيّ .
ـيفك الحص ــار
ّ
ّ
مؤقت ــا ع ــن املدين ــة م ــن خ ــال الس ــماح لق ــوات
البش ــمركة (يق ــال إنه ــا س ــتكون ف ــي ع ــداد
ّ
مئت ــي مقات ــل أو أق ــل!) بالدخ ــول إليه ــا عب ــر
تركي ــا ،غير أنه س ــيفتح في املقاب ــل الباب على
مس ــاومات عدي ــدة بش ــأن اتجاهها السياس ــي.
ال ّ
أحب ــذ طبع ــا مصادرة االحتم ــاالت منذ اآلن،
وأحت ــرم ف ــي الوق ــت ذات ــه خي ــارات األك ــراد ف ــي
جع ــل وحدته ــم السياس ــية ممكن ــة ،عل ــى أن
يك ــون املعي ــار ف ــي ه ــذه الخي ــارات واضح ــا.
وه ــذا عل ــى ّ
أي ح ــال أم ــر تحكم ــه التط ـ ّـورات
ّ
ّ
عل ــى األرض ،فكم ــا غي ــرت  -أي التط ــورات
 سياس ــات التحال ــف اإلمبريال ــي ق ــد تفع ــلّ
ّ
التوج ــه الذي يتبع ــه البرزاني
األم ــر نفس ــه مع
واألح ــزاب املوالية له في س ــوريا .وان لم تفعل،
فس ــيصبح ممكن ــا عنده ــا انتق ــاد السياس ــات
والتحالف ــات الت ــي نتج ــت م ــن اتفاقي ــة ده ــوك،
ولك ــن عل ــى نح ــو ال يتع ــارض م ــع دعمن ــا
ّ
للمقاوم ــة الكردي ــة املس ـ ّـلحة الت ــي ّ
غي ــرت كل
املع ــادالت عل ــى األرض وس ــمحت بتضاف ــر
عوام ــل عدي ــدة لهزيم ــة التنظي ــم ال ــذي عج ــزت
ّ
كل جي ــوش املنطق ــة ع ــن هزيمته .م ـ ّـرة جديدة،
ّ
ال يتعل ــق األم ــر بداع ــش ومجابهت ــه فحس ــب،
ب ــل أيض ــا ب ــإرادة التح ـ ّـرر الت ــي تصب ــح ق ــادرة
بفع ــل املس ــاواة الكامل ــة وغي ــر املش ــروطة عل ــى
مواجه ــة ّ
أي تح ـ ٍّـد يتع ـ ّـرض ل ــه املجتم ــع أو
ّ
البيئ ــة املحلي ــة ،وخصوصًا إذا كان على ش ــكل
غ ــزو مدع ــوم م ــن ق ــوى إمبريالي ــة وإقليمي ــة.
ه ــذه الق ــوى الت ــي اس ــتهدفت بيئ ــة املعارض ــة
باألم ــس عب ــر قص ــف املن ــازل وآب ــار النف ــط
ومصاف ــي تكري ــره البدائي ــة تس ــتهدف اآلن -
عب ــر داعش  -األكراد ،وتحاول عبر املس ــاومات
جره ــم إل ــى ّ
م ــع تركي ــا وكردس ــتان ّ
مرب ــع ال
يع ــودون في ــه قادري ــن عل ــى التص ـ ّـرف كبيئ ــة
ّ
ّ
مستقلة وبعيدة عن االستقطاب ّ
املدمر
محلية
ب ــن النظ ــام واملعارض ــة .واجبن ــا اآلن أن ندعم
ّ
بكل الوس ــائل املمكنة ،وإذا ّ
تغيرت
هذه البيئة
طبيع ــة مقاومته ــا  -وهذا ما أس ــتبعده  -بفعل
التحالف ــات الجدي ــدة ،فل ــن نك ــون محرجني في
انتقاده ــا ،ألنن ــا من ــذ البداي ــة دعمناه ــا عل ــى
قاع ــدة التضام ــن م ــع التجربة الت ــي بدت الفتة
ّ
ب ــكل املقايي ــس ،وخ ــارج س ــياق الص ــراع الق ــذر
عل ــى الس ــلطة والثروة بني النظ ــام واملعارضة.
* كاتب سوري

اآلخرين وينخرطوا كجنود ومرتزقة في
حروب قذرة على أرضهم .ال بد أن يصلوا إلى
خالصاتهم املفيدة ليسجلوها ندمًا وحسرة
وعبرًا من تضحية ودماء لألجيال القادمة.
ختامًا ،في أحيان كثيرة ليس املهم أن تقوم
بالصحيح ،لكن األهم أن تقوم به في وقته
املناسب الصحيح.
إليكم خالصة ما قالته دمشق وشكل أساس
الراوية السورية ،وها هو العالم يضطر إلى
تكراره بعد وقت طويل :سوريا ليست تونس
أو ليبيا أو مصر ،إنها قلب العالم ومركزه،
ومن الخطورة العبث باستقرارها.
ـ سوريا تواجه مسلحني متطرفني مدعومني
من دول إقليمية مشبوهة بمشاريع مشبوهة.
ً
ـ اإلرهاب لن يبقى في سوريا طويال .سيمتد
إلى الجوار واإلقليم ولن يتوقف عند حدود
في العالم.
ـ ال يمكن أن نستخدم الوحش أو العقرب
اإلرهابي وإخفاؤه وتربيته في جيب املشغل
سرعان ما سينقض و يلسعه.
ـ اللعب في بنية سوريا السكانية أو
الجغرافية سيخلق فوالق زلزالية ضخمة
تشمل بنية اإلقليم ذاته.
ـ تبدأ مكافحة اإلرهاب عندما تتوقف الدول
الداعمة عن التمويل والتسليح وإغالق
حدودها أمام أفواج اإلرهابيني.
ـ الحكم في سوريا سوري تقرره اإلرادة
الحرة ورغبة السوريني وتحاورهم.
* كاتب سوري
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